
Γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο 

θαη ησλ νηθνγελεηώλ καο, γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ θνηλσλία, γηα κηα δσή 

κε ίζα δηθαηώκαηα 

Δηαδίδνπκε ηε Δηαθήξπμε ηεο ΕΑκεΑ γηα ηελ 3ε Δεθέκβξε 2022, Ηκέξα Αηόκσλ κε 

Αλαπεξία 

Σν κήλπκα ηνπ European Disability Forum 

Εκείο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη γνλείο θαη θεδεκόλεο αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

απηηζκό, ζύλδξνκν Down, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, εκείο 

ηα άηνκα κε ρξόληεο παζήζεηο, νη νηθνγέλεηέο καο, δειώλνπκε ηελ απόθαζή καο λα 

ζπλερίζνπκε λα αγσληδόκαζηε γηα λα αλαηξέςνπκε ηηο δπζκελείο θαηαζηάζεηο πνπ 

βηώλνπκε κεηά ηε δεθαεηή νηθνλνκηθή θξίζε, κεηά ηελ παλδεκία, κεζνύζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

θξίζεο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ αθξαίνπ πιεζσξηζηηθνύ θύκαηνο, απνθαζηζκέλνη όηη δελ ζα 

νδεγεζνύκε ζηελ εμαζιίσζε, δελ ζα πιεξώζνπκε αθόκε κηα θξίζε πνπ δελ 

δεκηνπξγήζακε, ζπλερίδνληαο πάληα ηνλ αγώλα γηα κηα δσή κε αμηνπξέπεηα. ηεθόκαζηε 

αιιειέγγπνη ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο αιιά θαη ζε θάζε Οπθξαλό 

πνιίηε πνπ ππνθέξεη από ηε βάλαπζε εηζβνιή ηεο Ρσζίαο ζηε ρώξαο ηνπο. 

Αγσληδόκαζηε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηεο αλαπεξίαο ζε θάζε πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία 

από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Σελ επνρή ησλ κλεκνλίσλ είδακε ηα επηδόκαηά καο λα κέλνπλ ζηάζηκα, ηηο ζπληάμεηο 

καο λα κεηώλνληαη θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο καο λα ράλνληαη. 

 Σελ επνρή ηεο παλδεκίαο ρηιηάδεο ζπλάλζξσπνί καο κε αλαπεξία ζηελ Επξώπε θαη 

επηπρώο ζε κηθξόηεξν βαζκό ζηε ρώξα καο έγηλαλ ηα πξώηα ζύκαηα. 

 ήκεξα, κέζα ζηελ ελεξγεηαθή θξίζε, ζηνλ πιεζσξηζκό θαη ζην ηεξάζηην θύκα 

απμήζεσλ ζηα βαζηθά αγαζά, είκαζηε νη πξώηνη πνπ ζίγεηαη ηόζν βάλαπζα ην βηνηηθό 

καο επίπεδν, θαζώο έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη ην επηπιένλ θόζηνο πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ αλαπεξία/ ρξόληα πάζεζή καο.  

 Οη γπλαίθεο κε αλαπεξία θαη ρξόληα πάζεζε, ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ δηαβηνύλ ζηα 

ηδξύκαηα, νη πξόζθπγεο κε αλαπεξία, είλαη ζπληξηπηηθά πεξηζζόηεξνη ζε αξηζκνύο 

ζύκαηα θάζε κνξθήο θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο.  

 Σα παηδηά κε αλαπεξία ή ρξόληα πάζεζε ζηεξνύληαη ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα παηδηά 

ην δηθαίσκα ζε έλα ζρνιείν πνπ ζα ηα πξνζηαηεύεη θαη ζα ηα εθπαηδεύεη δίρσο 

δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνύο, κε ειιείςεηο ζε δαζθάινπο, θαζεγεηέο, πξνζβάζηκα 

ζρνιεία θαη πιηθό.  

 Η αλεξγία ζηα άηνκα κε αλαπεξία ή ρξόληα πάζεζε ρηππά θόθθηλν θαη νη πνιηηηθέο 

γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρόιεζή ηνπο είλαη ηζρλέο.  

Σν θίλεκα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ύςσζε ην αλάζηεκά ηνπ ελάληηα 

ζηελ θαηαπάηεζε θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπο, είηε ιόγσ θξίζεσλ είηε ιόγσ παλδεκίαο.  

Από ηελ πιεπξά ηνπο νη θπβεξλήζεηο ζε κεγάιν βαζκό μέραζαλ ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία 

θαη ρξόληεο παζήζεηο, παξά ην γεγνλόο όηη νη πνιίηεο απηνί επεξεάδνληαη δπζαλάινγα, 

δηακνξθώλνληαο έηζη κηα δνθεξή πξαγκαηηθόηεηα ζε βάξνο ηνπο. 

https://www.edf-feph.org/international-day-of-persons-with-disabilities-the-international-community-must-support-persons-with-disabilities-in-ukraine/
https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/5995-diethnis-imera-gia-tin-exaleipsi-tis-bias-kata-ton-gynaikon-na-dothei-telos-sti-bia-kata-ton-gynaikon-me-anapiria


 Τπεξαζπηδόκαζηε ηε ύκβαζε ηνπ ΟΗΕ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

πνπ εκείο αγσληζηήθακε λα ζεζπηζηεί θαη λα γίλεη λόκνο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία καο: ύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο ύκβαζεο πνπ ε ρώξα καο καδί κε ην 

Πξναηξεηηθό ηεο Πξσηόθνιιν επηθύξσζε κε ηνλ Ν. 4074/2012, ην νπνίν αθνξά ζην 

αλεθηό βηνηηθό επίπεδν θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, «ηα πκβαιιόκελα Κξάηε 

αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο γηα έλα βηνηηθό επίπεδν αλεθηό, 

γηα ηα ίδηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάιιειεο 

δηαηξνθήο, έλδπζεο θαη θαηνηθίαο, θαη γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο 

θαη ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνζηαηεύνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, ρσξίο δηαθξίζεηο βάζεη ηεο αλαπεξίαο, 2β. λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξόζβαζε από ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (...) ζηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο θηώρεηαο». 

 Τπεξαζπηδόκαζηε ην ύληαγκα ηεο ρώξαο καο πνπ ζην άξζξν 21 ηνλίδεη όηη «ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υώξαο», ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο θαη απαηηήζεηο ηεο 

εζληθήο καο λνκνζεζίαο.  

Δηεθδηθνύκε ηελ πξνζηαζία ηεο Ειιεληθήο Πνιηηείαο  

Απμήζεηο επηδνκάησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Επηηαθηηθή αλάγθε νη απμήζεηο ζηα 

επηδόκαηα αλαπεξίαο, ιακβάλνληαο  ππόςε όηη νη ηειεπηαίεο δόζεθαλ ην 2011.  

 

Απνζύλδεζε ηνπ πξνλνηαθνύ επηδόκαηνο από ηε ζύληαμε θαη ηελ εξγαζία.  

 

Καηάξγεζε ηεο δηαθνπήο ηνπ πξνλνηαθνύ αλαπεξηθνύ επηδόκαηνο ησλ ηέθλσλ κε 

βαξηά αλαπεξία ή βαξηά λνεηηθή αλαπεξία όηαλ ιάβνπλ ηε ζύληαμε ηνπ 

απνζαλόληνο γνλέα ηνπο.  

 

Απμήζεηο ζπληάμεσλ αηόκσλ κε αλαπεξία νπνίνη είλαη ζπληαμηνύρνη είηε ιόγσ γήξαηνο 

είηε ιόγσ αλαπεξίαο, αλεμάξηεηα από ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

αλαπεξία επηθέξεη πξόζζεηεο αλάγθεο θαη εθηηλάζζεη ην θόζηνο δηαβίσζεο. Επαλαθνξά 

επλντθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε ησλ γνλέσλ/ ζπδύγσλ/ αδειθώλ πνπ έρνπλ 

ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε βαξηά αλαπεξία, νη νπνίεο θαηαξγήζεθαλ άδηθα κε ην 3ν 

κλεκόλην. Με πεξηθνπή ηεο ζύληαμεο ζε πεξίπησζε απαζρόιεζεο ζπληαμηνύρσλ ιόγσ 

αλαπεξίαο.  

 

Σηκεηηθή ζύληαμε ζηε κεηέξα παηδηνύ κε αλαπεξία. Θεζκνζέηεζε ηεο ηηκεηηθήο 

ζύληαμεο ζηε κεηέξα παηδηνύ κε βαξηά αλαπεξία (όπσο ηέθλν κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία, 

απηηζκό, ζύλδξνκν down, πνιιαπιέο βαξηέο αλαπεξίεο, βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία, 

ρξόληεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ρξόληεο παζήζεηο), ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζεκειηώλεη ε ίδηα 

ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα, αλαγλσξίδνληαο έηζη ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ θνηλσλία, ζηελ 

πνιηηεία θαη ζην παηδί ηεο θαη αλαγλσξίδνληαο όηη απηή ε γπλαίθα ζηεξήζεθε ηε 

https://www.esamea.gr/legal-framework/symbasn-ohe
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https://www.esamea.gr/our-actions/parliament/5951-atzenta-thematon-tis-e-s-a-mea-enopsei-tis-synantisis-me-ton-prothypoyrgo-tis-xoras-stis-9-noembrioy-2022


δπλαηόηεηα λα κεηέρεη ζηελ εξγαζία όπσο άιινη πνιίηεο, ιόγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνύ 

ηεο θαη ε νπνία, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο δνκώλ ζηήξημεο αθηεξώζεθε ζηε θξνληίδα απηνύ 

ηνπ αηόκνπ.  

 

ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο ηέγαζεο. Αδηαλόεηε ε κε ζπκπεξίιεςε ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηα κέηξα ηεο ηξαηεγηθήο 

Κνηλσληθήο ηέγαζεο. Επηβεβιεκέλε ε ζπκπεξίιεςε ηεο αλαπεξίαο ζε θάζε Πξόγξακκα 

ηεο ηξαηεγηθήο κε δηαθξηηό ηξόπν, όπσο ηζρύεη γηα ηνπο πνιύηεθλνπο θαη ηνπο ηξίηεθλνπο, 

κε πξόζζεηε πξνζαύμεζε 20% ιόγσ αλαπεξίαο ή/θαη ρξόληαο πάζεζεο.  

 

Αύμεζε ζπκκεηνρήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζηνλ ελεξγό πιεζπζκό ηεο ρώξαο. 

Οξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ αύμεζε ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο, θαζώο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο απνξξόθεζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο πνπ αλαδεηνύλ 

εξγαζία. Πξέπεη λα ππάξμεη ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή κέζσ κίαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

κηα κεηαξξύζκηζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη απαζρόιεζε ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο.  

 

Εζληθό ύζηεκα Τγείαο δίθαην, δεκόζην θαη δσξεάλ πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

θαζνιηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ζα δηέπεηαη από δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία. 

πκπεξίιεςε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο ρξόληαο πάζεζεο ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο 

γηα ηελ πγεία, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο 

παζήζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα θαη ζην ζύλνιν ησλ ινηπώλ ππεξεζηώλ πγείαο. 

Ελίζρπζε ησλ δνκώλ θαη ππεξεζηώλ Φπρηθήο Τγείαο θαη επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηαηξνύ. Μεδεληθή ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο 

παζήζεηο ζηα ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα θαη ζηα ηερληθά βνεζήκαηα, ζηα 

ηαηξνηερλνινγηθά βνεζήκαηα, ζηα είδε εηδηθήο δηαηξνθήο θαη ηηο βηηακίλεο. Θεζκνζέηεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο εθπξνζώπνπ ηεο Ε..Α.κεΑ. ζε όινπο ηνπο Φνξείο ρεδηαζκνύ, 

Εθαξκνγήο θαη Αμηνιόγεζεο πνιηηηθώλ γηα ηελ πγεία. Απμήζεηο ζηελ απνδεκίσζε 

ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ρξνλίσο παζρόλησλ από θαη πξνο ηηο κνλάδεο ζεξαπείαο 

ηνπο ιόγσ ππέξκεηξεο αύμεζεο ησλ θνκίζηξσλ ΣΑΥΙ θαη θαπζίκσλ. 

 

Οκαιή κεηάβαζε από ηε δηαρσξηζκέλε/εηδηθή ζηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε (Έλα 

ζρνιείν γηα όινπο), κέζσ κηαο Εζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε 

αλαπεξία/ ρξόληα πάζεζε, κε δηαζθάιηζε ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη  ζηε δηά βίνπ κάζεζε. Αμηνιόγεζε ησλ ζεζκώλ ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο θαη ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο.  

Εζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε πκπεξίιεςε θαη Δηαβίσζε ζηελ Κνηλόηεηα. Η θπβέξλεζε 

λα εγθαηαιείςεη ην ησξηλό ΑΠΟΣΤΥΗΜΕΝΟ κνληέιν απντδξπκαηνπνίεζεο πνπ επί ζεηξά 

εηώλ έρεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζηηο δσέο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη λα δηαβνπιεπηεί κε ην 

αλαπεξηθό θίλεκα γηα έλα λέν κνληέιν, πνπ ζα ζέβεηαη θαη ζα ηθαλνπνηεί ζηελ πξάμε ηα 

δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ή/θαη κε ρξόληεο παζήζεηο ζηε ρώξα. Άκεζα 

https://www.esamea.gr/press-office/press-releases/5924-na-min-meinoyn-ektos-tis-koinonikis-stegasis-ta-atoma-me-anapiria-kai-xronies-pathiseis
https://www.esamea.gr/press-office/press-releases/5952-synantisi-tis-e-s-a-mea-me-ton-prothypoyrgo-tis-xoras
https://www.esamea.gr/our-actions/yyka/5996-2022-11-25-11-50-21
https://www.esamea.gr/our-actions/ypdbmth/5883-krinetai-epibeblimeni-i-amesi-epilysi-ton-problimaton-toy-ekpaideytikoy-systimatos-poy-steroyn-to-dikaioma-mathiton-trion-me-anapiria-stin-isotimi-kai-xoris-apokleismoys-ekpaideysi
https://www.esamea.gr/press-office/press-releases/5998-na-min-peftoyme-apo-ta-synnefa-idryma-simainei-kakopoiisi-kai-katapatisi-dikaiomaton


επάξθεηα ζε πξνζσπηθό, ώζηε λα ππάξμεη ζνβαξή θξνληίδα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία 

πνπ δνπλ εζώθιεηζηα ζηα ηδξύκαηα, ηδησηηθά θαη δεκόζηα, θαη ζηαδηαθή 

απντδξπκαηνπνίεζε, κε πξόγξακκα, κε επνπηεία, κε ζσζηή ρξεκαηνδόηεζε, ζηήξημε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ή/θαη κε ρξόληεο παζήζεηο ζηε ρώξα. 

Απαηηείηαη επίζεο δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ Κέληξσλ Δηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο 

Φξνληίδαο (ΚΗΦ θαη ΚΔΗΦ ΑκεΑ), ησλ Κέληξσλ Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε 

Αλαπεξία (ΚΔΑΠΑκεΑ) θαη ησλ ηεγώλ Τπνζηεξηδόκελεο Δηαβίσζεο (.Τ.Δ.) θαζώο θαη 

δεκηνπξγία ηεγώλ Απμεκέλεο Πξνζηαζίαο, γηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ δελ κπνξνύλ λα 

είλαη ζηηο ηέγεο θαη ρξεηάδνληαη πνιύ πεξηζζόηεξε ππνζηήξημε.  

 

Επέθηαζε κε λόκν ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη πέξαλ ηνπ ηνκέα ηεο 

απαζρόιεζεο, ζε ηνκείο όπσο είλαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη θνηλσληθέο παξνρέο θαη νη 

θνξνινγηθέο δηεπθνιύλζεηο, ε εθπαίδεπζε, ε πξόζβαζε ζηε δηάζεζε θαη παξνρή αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ πνπ δηαηίζεληαη ζπλαιιαθηηθά ζην θνηλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζηέγεο, πνπ δελ θαιύπηνληαη  από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4443/2016.    

 

Λήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ θάζε κνξθήο θαθνπνίεζε ησλ πιένλ 

επάισησλ, ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ή/θαη κε ρξόληεο παζήζεηο όισλ ησλ ειηθηώλ, ησλ 

γπλαηθώλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηόκσλ πνπ δηαβηνύλ ζηα ηδξύκαηα, κε νξγαλσκέλν 

ηξόπν, κε απζηεξνπνίεζε κέηξσλ θαη πνηλώλ, κε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο 

θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζρνιεία, ζε Δήκνπο, ζε ΑΕΙ θιπ.  

 

Νόκνο - πιαίζην γηα θπζηθή θαη ςεθηαθή πξνζβαζηκόηεηα.  Νόκνο - πιαίζην γηα ηελ 

πξνζβαζηκόηεηα ζε όια ηα πεξηβάιινληα, θπζηθά, δνκεκέλα θαη ςεθηαθά, ν νπνίνο ζα 

ελνπνηεί ηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηηο επξσπατθέο Οδεγίεο.  

 

Σξνπνπνίεζε θαη βειηίσζε θεθαιαίνπ Δ ηνπ λ.4488/2017. Αλακόξθσζε - 

κεηαξξύζκηζε ηνπ λόκνπ γηα ηνλ πληνληζηηθό Μεραληζκό θαη ησλ εκείσλ Αλαθνξάο, 

απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία εζληθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

 

ηηο 3 Δεθέκβξε 2022, Εζληθή θαη Παγθόζκηα Ηκέξα Αηόκσλ κε Αλαπεξία, θαη 

ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, ην αλαπεξηθό θίλεκα ζπλερίδεη ηνλ αγώλα κε ζηόρν ηελ 

αλαηξνπή ησλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο  πνπ έρνπλ νδεγήζεη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

θαη ρξόληεο παζήζεηο ζην ρακειό βηνηηθό επίπεδν θαη ζηνλ θνηλσληθό 

απνθιεηζκό. 

Σίπνηα γηα Εκάο, ρσξίο Εκάο! 

Δηεθδηθνύκε Αμηνπξεπή Δηαβίσζε, Πνηόηεηα Ζσήο! 
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